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چکیده
ــه کردهــا در دوران صفویــه شــامل نواحــی غــرب و شــمال  جغرافیــای ســرزمینی متعلــق ب
غربــی ایــران و قســمت هایی از شــرق قلمــرو دولــت عثمانــی بــوده اســت. دولــت صفویــه در 
مواجهــه بــا کردهــا سیاســت های خاصــی را از برخوردهــای صلح  آمیــز گرفتــه تــا ســرکوب 
یــا اســتفاده از آنهــا در سیاســت داخلــی و خارجــی خــود اتخــاذ کــرد. جابه جایــی ایــات 
کــرد در عهــد شــاه عبــاس صفــوی، متأثــر از شــرایطی چنــد اســت کــه ایــن ایــات در آن 
قــرار داشــتند. یکــی از علــل خارجــی مؤثــر، مجــاورت جغرافیــای زیســت ایــات کــرد بــا 
مرزهــای دولــت عثمانــی بــود کــه موجــب می  شــد هــم بــه عنــوان رعایــای ایــران تحــت 
ــه قلمــرو شــاه  ــرای حملــه ب ــه عنــوان دســتاویزی ب فشــار دولــت عثمانــی باشــند و هــم ب
ــه  ــرای شــورش علی ــی ب ــت عثمان ــه وســیلۀ دول ــا ب ــد ی ــرار گیرن ــورد اســتفاده ق ــاس م عب
دولــت مرکــزی تحریــک شــوند. از دیگــر علــل خارجــی محــرک شــاه عبــاس در کوچانــدن 
ایــات کــرد بــه شــرق ایــران، تهاجمــات ازبــکان بــه خراســان بــود. مقالــۀ حاضــر بــا روش 
ــاس  ــاه عب ــر ش ــا در عص ــی کرده ــی جابه جای ــی و بیرون ــل درون ــی، عوام توصیفی-  تحلیل
اول را تبییــن نمــود. یافته هــای ایــن پژوهــش نشــان داد کــه جابه جایــی ایــات کــرد علــل 
ــی، انتقــال  ــه داشــت کــه سیاســت تخلیــۀ غــرب ایــران جهــت مهــار دولــت عثمان چندگان
کردهــا بــرای مقابلــه بــا اقــوام مهاجــم بــه شــرق و شــمال شــرق ایــران، جلوگیــری از تراکــم 
ــود جمعیــت در دیگــر نقــاط قلمــرو صفــوی و  ــم کمب ــران، ترمی ایــات کــرد در غــرب ای

احیــای کشــاورزی و اقتصــاد مرزهــای شــرقی ایــران از جملــه ایــن علــل اســت.
واژگان کلیدی: صفویه، شاه عباس، ایات کرد، مهاجرت.
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واکاوی علل و عوامل سیاست جابه جایی کردها....

مقدمه و طرح مسئله
ــر  ــی و گاه بخشــی از مناطــق کردنشــین زی ــه تمام ــران، گاه ب ــخ ای در طــول تاری
ــی از  ــرد در مقاطع ــوم ک ــت. ق ــوده اس ــران ب ــر ای ــم ب ــله  های حاک ــلطۀ سلس س
ــا گاهــی کــه سیاســت  ــه ظرفیت  هــای درونــی ی ــا ب زمــان کــه فرصــت یافتــه، بن
ــته،  ــود دانس ــکات خ ــل مش ــی از راه ح ــران آن را جزئ ــزی ای ــای مرک دولت  ه
ــای  ــر داشــته اســت. جغرافی ــران نقــش مؤث در تحــوالت تاریخــی و اجتماعــی ای
ســرزمین متعلــق بــه کردهــا در دوران صفویــه، صفحــات غــرب و شــمال غربــی 
ــا  ــده و بن ــامل ش ــی را ش ــت عثمان ــرو دول ــرق قلم ــمت هایی از ش ــران و قس ای
ــاز، منطقــۀ محــل مناقشــه و درگیــری  بــر اســناد تاریخــی ایــن صفحــات از دیرب
مــرزی میــان دولت  هــای ایرانــی بــا همســایگان غربــی خــود بــوده اســت. گســترۀ 
ــی از  ــای مهم ــر بخش ه ــت ب ــتمل اس ــروزه مش ــا ام ــکونت کرده ــی س جغرافیای
ترکیــه، ایــران، عــراق و ســوریه. حــدود تقریبــی مذکــور شــامل منطقــه  ای اســت 
ــده  ــناخته ش ــتان ش ــوان کردس ــا عن ــرد در آن، ب ــوم ک ــکونت ق ــل س ــه دلی ــه ب ک
ــی  ــه در محل ــه ک ــت در خاورمیان ــه  ای اس ــا( ناحی ــرزمین کرده ــتان )س و کردس
سوق الجیشــی واقــع گردیــده اســت. ایــن منطقــه در طــول تاریــخ جزئــی از قلمــرو 
ــای دول  ــوده اســت و ســاکنان موجــود در آن خــود را رعای ــی ب دولت  هــای ایران
ایرانــی قلمــداد می  کرده  انــد؛ امــا دولــت عثمانــی توانســت قســمت  هایی از 
مناطــق کردنشــین شــامل آســیای صغیــر و ناحیۀ کردنشــین واقــع در میــان رودان را 
بــه تصــرف خــود درآورد. شــکل گیری دولــت صفــوی بــا اســتفاده از ایدئولــوژی 
تشــیع بــه رویــۀ دست به دســت شــدن قــدرت در ایــران میــان دولت  هــای ناپایــدار 
ترکمــن و وضعیــت عــدم تمرکــز قــدرت در ایــران پایــان داد. دولت صفویــه وارث 
دولت  هــای پیشــین ایرانــی بــه لحــاظ جغرافیایــی بــود؛ بنابرایــن مناطــق کردنشــین 
واقــع در صفحــات غربــی ایــران را بخشــی از قلمــرو خــود می  دانســت. جابه جایی 
ــد، از  ــران ش ــای ای ــت های دولت ه ــی از سیاس ــه یک ــه از دورۀ صفوی ــا، ک کرده
زمینه هــا و عوامــل چنــدی ناشــی شــده کــه مهمتریــن آنهــا رفــع مشــکات مــرزی 
و در عیــن حــال در امــان مانــدن از شــورش و مزاحمت هــای کردهــا بــوده اســت. 
ــا  ــته اند و کرده ــرد داش ــف ک ــی طوای ــی از جابه جای ــه اهداف ــان چ ــه صفوی اینک
ــد از  ــی کرده ان ــت همراه ــن سیاس ــا ای ــه ب ــرا و چگون ــرایطی، چ ــه ش ــت چ تح
ــف و  ــه توصی ــن مقال ــد شــد در ای ــاش خواه ــه ت ــن ســؤاالتی اســت ک مهمتری

تبییــن گــردد.
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 ضرورت انجام تحقیق
ــا از  ــی کرده ــا جابه جای ــل مهاجــرت ی ــه دالی ــال توجــه ب ــه دنب ــۀ حاضــر ب مقال
زوایــای گوناگــون اســت و بــه طــور اخــص بــه مهاجــرت کردهــا در دورۀ شــاه 
عبــاس صفــوی پرداختــه کــه در تحقیقــات پیشــین عمومــاً مغفــول مانــده اســت یا 
پژوهشــگران بــا اشــاره ای کوتــاه از کنــار آن گذشــته اند. در پژوهش  هــای پیشــین 
مرتبــط بــا مهاجــرت طوایــف کــرد و پراکندگــی آنــان، علــل و عوامــل مهاجــرت 
و زمینه هــای کــوچ کردهــا نادیــده گرفتــه شــده اســت. پــاره ای از تحقیقــات نیــز 
ــد و  ــاس می دانن ــاه عب ــته های ش ــه خواس ــاً معطــوف ب مســئلۀ مهاجــرت را صرف
از بررســی بیشــتر موضــوع ناتــوان مانده انــد. ضــرورت تحقیــق کنونــی، نیــاز بــه 
بررســی جنبه هــای گوناگــون موضــوع مهاجــرت کردهــا در دورۀ مــورد پژوهــش 

اســت.

پیشینۀ تحقیق
دربــارۀ مناســبات کردهــا بــا صفویــان، کتاب هــا و پایان نامه هــای متعــددی تدویــن 
شــده اســت کــه مطالــب مفیــد و ســودمندی در آنهــا وجــود دارد؛ ولــی هیچ یــک 
از آنهــا در مــورد موضــوع مــورد بحــث )جابه جایــی کردهــا در دورۀ شــاه عبــاس( 
بــه طــور جــدی، کامــل و مســتقل مطالبــی ننوشــته و تنهــا به گوشــه ای از آن اشــاره 
ــرد و ُکردســتان«، در  ــخ ُک ــدۀ تاری ــاب »زب ـــ در کت ــن زکی بی ــد. محمدامی کرده ان
چنــد صفحــه و در بــاب ذکــر حکومــت و امارت هــای ُکــرد در تاریــخ، بــه روابــط 
بعضــی از والیــان و امــرای ُکــرد بــا دولــت صفــوی اشــاراتی کــرده اســت. کتــاب 
»کــرد و عجــم: تاریــخ سیاســی ُکردهــای ایــران« اثــر نوشــیروان مصطفــی امیــن نیز 
بــا اینکــه یکــی از کتاب هــای ارزشــمند در مــورد تاریــخ سیاســی ُکردهــای ایــران 
اســت و نویســنده روش منحصــر بــه فــردی در جمــع آوری و تدویــن اطاعــات 
ــخ  ــه تاری ــی بیشــتر ب ــه مواضــع اساســی و مهــم داشــته اســت؛ ول ــن ب و پرداخت
ُکردهــای ایــران بعــد از ســقوط دولــت صفویــه پرداختــه و تنهــا فصــل کوتــاه و 
مختصــری در ابتــدای ایــن اثــر بــه حــوادث بــارز و مهــم دورۀ صفویــه اختصــاص 
ــا را در  ــل موضــوع مهاجــرت کرده ــه  تفصی ــز ب ــار نی ــه اســت. برخــی از آث یافت
دوره هــای مختلــف بررســی کرده انــد؛ امــا بــه علــت گســتردگی دامنــۀ تحقیقــات، 
ــاس اول  ــاه عب ــژه در دوران ش ــش، به وی ــوع پژوه ــز در موض ــق و تمرک ــه تدقی ب
ــی ایــات و  ــه نشــده اســت. دیگــر آنکــه از زمینه هــای جابه جای صفــوی پرداخت

عشــایر کــرد از زوایــای گوناگــون غافــل شــده اند.
ــه  ــرد ب ــی ک ــت تاریخ ــاب »حرک ــد اول کت ــدی )1364( در جل ــم اهلل توح     کلی

سیاوش یاری - مرتضی اکبری - طالب خزان 
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ــا  ــه ت ــی دوران صفوی ــترۀ زمان ــی گس ــا را ط ــی کرده ــد جابه جای ــان«، رون خراس
ــه  ــا ب ــت کرده ــوان فلســفۀ حرک ــا عن ــی ب ــرده و در مطلب ــان ک ــوی بی دوران پهل
خراســان در دوران شــاه عبــاس، اَهــم علــل ایــن جابه جایــی را سیاســت خصمانــۀ 
ــه  ــران دانســته اســت. اســتناد محــدود ب ــاع از ای ــۀ سلحشــوری دف شــاه و روحی
ــرای  ــند ب ــۀ س ــدم ارائ ــرات شــخصی و ع ــۀ نظ ــان بی  پروایان ــع تاریخــی، بی مناب
برخــی مطالــب از اهمیــت علمــی ایــن کار کاســته اســت. نــگاه توحــدی به مســئلۀ 
جابه جایــی کردهــا در همــۀ ادوار تاریخــی عمومــاً جانبدارانــه و بــه نفــع ایــات 
ــتی  های  ــم کاس ــه رغ ــت. ب ــان اس ــرای آن ــرایی ب ــی حماسه  س ــوده و گاه ــرد ب ک
موجــود، ایــن تألیــف بــه خاطــر ارائــۀ اطاعــات بســیار، در ایــن تحقیــق مــورد 
ــز شــامل بررســی ایــات کــرد  ــاب نی ــن کت ــرار گرفــت. جلــد دوم ای اســتفاده ق
خراســان و تحــوالت تاریخــی مرتبــط بــا آنهــا در ادوار مختلــف تاریخی اســت. در 
ایــن جلــد پیرامــون مناطــق ســکونت ایــات کــرد در خراســان بــه تفصیــل مطالبی 
ذکــر شــده و مطلبــی بــا عنــوان فلســفۀ حرکــت کردهــا بــه خراســان آورده شــده 

اســت کــه تکــرار مطالــب جلــد اول همیــن مجموعــه اســت.
    ســیدعلی میرنیــا )1369( در کتــاب »ایل  هــا و طایفه  هــای عشــایری خراســان«، 
تمــام ایــات و عشــایر ســاکن خراســان اعــم از کــرد، تــرک و عــرب را معرفــی 
کــرده و بــه زمــان ورود، چگونگــی ســکونت و اعتقــادات، رســوم و باورهــای آنان 
پرداختــه اســت. از آنجــا کــه ایــن اثــر بــه گــزارش اطاعــات و جزئیــات بســیاری 
ــد در برخــی از مســائل  ــه، می  توان ــرد در خراســان پرداخت ــات و عشــایر ک از ای
ــی  ــون جابه جای ــای گوناگ ــه زمینه  ه ــد ب ــد؛ هرچن ــا باش ــق راهگش ــن تحقی ای
ایــات کــرد اشــاره  ای نداشــته اســت. بدیــن ترتیــب پژوهــش پیــش رو دریچــه  ای 
ــه روی پژوهشــگران  جدیــد در مــورد جابه جایــی کردهــا در دورۀ شــاه عبــاس ب

می گشــاید.

کردستان در تقسیمات سیاسی دورۀ صفویه
کردســتان بــا پیدایــش صفویــه وارد دوران جدیــدی شــد. ایــن ناحیــه بــه علــت 
حائــل بــودن میــان دولــت صفویــه و عثمانــی و امــکان همراهــی کردهــا بــا یکی از 
طرفیــن قــدرت کــه مایــل بــه گســترش ســیطرۀ خــود بــر خــاک مناطــق کردنشــین 
بــود، مــورد توجــه قــرار گرفــت. کردســتان منطقــه ای بســیار مهــم و اســتراتژیک 
میــان دو دولــت متخاصــم صفــوی و عثمانــی بــوده اســت. توجــه بــه ایــن منطقــه 
بــه عنــوان یــک حائــل و تســلط بــر آن بــرای دولــت صفــوی کــه حالــت دفاعــی 
ــر می  ســاخت. ســیاح  ــد براب ــی داشــت، اهمیــت آن را چن ــر دولــت عثمان در براب

واکاوی علل و عوامل سیاست جابه جایی کردها....
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تــرک، کــه در دورۀ صفویــه بــه کردســتان آمــده، حــدود کردســتان را چنین نگاشــته 
اســت: »در عهــد صفویــه کردســتان از شــمال بــه جنــوب و از ارض روم بــه وان 
و حــکاري، جزیــره، عمادیــه، موصــل، شــهر زور، اردیــان و دربنــد و از آنجــا بــه 
بصــره ادامــه می یابــد. طــول ایــن ســرزمین ها هفتــاد قونــاع منــزل ولــي عــرض آن 
کمتــر اســت« )اولیــاء چلپــي، 1364: 75/4(.   بدلیســی بــه عنــوان یــک مــورخ کــرد، 
کردســتان را بــا حــدودی غیرمتعــارف از مناطــق کردنشــین معرفــی کــرده اســت: 
»ابتــدای والیــت کردســتان از هرمــز اســت کــه بــر ســاحل دریــای هنــد واقــع شــد 
ــه و مرعــش  ــت ماطی ــا در والی ــد ت ــر خــط مســتقیم کشــیده می  آی و از آنجــا ب
منتهــی می گــردد و در جانــب شــمالی ایــن خــط والیــت فــارس و عــراق عجــم و 
آذربایجــان و ارمــن اســت و بــر طــرف جنوبــی دیاربکــر و موصــل و عــراق عرب، 
امــا شــعبات او از اقصــای والیــت مشــرق تــا به نهایــت دیــار مغــرب رســیده ...« 
)1377، ج 1: 13-14(. اولیــاء چلبــی کــه تمامــی کردســتان را گشــت وگذار نمــوده 
و اطاعــات بســیاری را در مــورد آن ارائــه کــرده اســت گســترۀ آن را محدودتــر 
ــر  ــورد نظ ــترۀ م ــرد از گس ــام می  ب ــه ن ــرزمین  هایی را ک ــی س ــا تمام ــد؛ ام می  دان
ــه  ــر ب ــی جامع  ت ــر بدلیس ــورد نظ ــای م ــه جغرافی ــت. گرچ ــرون نیس ــی بی بدلیس
نظــر می  رســد؛ امــا ایــن گســترۀ جغرافیایــی کــه وی بــه عنــوان کردســتان معرفــی 
ــق  ــد. مناط ــی کرده ان ــران معرف ــه دیگ ــت ک ــر از آن اس ــیار بزرگت ــد بس می  کن
کردنشــین در کتــاب »حدیقــۀ ناصــری« از موصــل تــا نزدیــک عمــان و از دیاربکــر 
ــتانی، 1381: 75(.  ــگار کردس ــت )وقایع ن ــده اس ــوان ش ــدان عن ــی هم ــا نزدیک ت
ــرد در آن مناطــق تشــکیل  ــارات ُک ــه ام ــوام را ک   بدلیســی ســرزمین های دیگــر اق
شــده ماننــد لرســتان را نیــز بــه جغرافیــای کردســتان افــزوده اســت. چنانکه پیشــتر 
ــاور  ــیار پهن ــی بس ــیمات سیاس ــارغ از تقس ــتان را ف ــۀ کردس ــی پهن ــم بدلیس گفتی
ــای مــّد نظــر وی ســرزمین  هایی را شــامل می شــود  معرفــی می کنــد و در جغرافی
کــه در تصــرف عثمانــی اســت. کردســتان نــزد او، شــامل ســرزمین های کردنشــین 
و اقــوام دیگــری اســت کــه قرابــت نــژادی بــا اقــوام کــرد دارنــد یــا اینکــه امرایــی 

ــد. ــر آن مناطــق حکومــت کرده  ان از کردهــا ب
ــه  ــت صفوی ــوان بخشــی از تقســیمات سیاســی دول ــه عن      حــدود کردســتان ب
در ســفرنامۀ ســیاحان غربــی چنیــن آمــده اســت: کمپفــر، والیــت کردســتان را در 
کنــار کرمانشــاه، همــدان و اصفهــان پایتخــت دولــت صفویــان بــه عنــوان بخشــی 
از والیــت عــراق عجــم ذکــر نمــوده اســت )1363:   157-158(. کردســتان یعنــي 
ــي از  ــرض آن یعن ــده و ع ــع ش ــا واق ــا و ایرانی ه ــن ترک ه ــا بی ــرزمین کرده س
شــرق تــا غــرب ده تــا یــازده روز راه اســت؛ البتــه بعضــي جاهــا بیشــتر و بعضــي 

سیاوش یاری - مرتضی اکبری - طالب خزان 
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جاهــا کمتــر؛ امــا از شــمال تــا جنــوب وســعت آن بــه حــدي اســت کــه گمــان 
مي کنــم از بابــل و شــوش در حوالــي خلیــج فــارس شــروع می شــود و بــه طــرف 
شــمال تــا موصــل تــا داخــل ارمنســتان و آذربایجــان و تقریبــاً تــا حوالــي دریــاي 
ــه  ــاره ب ــا اش ــز ب ــون نی ــه، 1381:   4-5(. سانس ــد )دالوال ــدا مي کن ــه پی ــیاه ادام س
قســمتی از کردســتان ایــران در دورۀ شــاه ســلیمان صفــوی آن را یکــي از دوازده 
بیگلربیگــی دولــت صفویــه ذکــر کــرده اســت )1346:   68(. در عصــر صفویه کلیت 
و یکپارچگــي ایالــت کردســتان کــه در عصــر ســلجوقیان و ایلخانــان و تیموریــان 
وجــود داشــت از بیــن رفــت و ایــن ایالــت بــه بخش هــاي متعــددي تقســیم شــد 
کــه در هــر کــدام، یکــي از ســران قبایــل و امــرای محلــي ُکــرد حکومــت مي  کــرد 
)نــوری، 1333: 95-96(. از زمــان صفویــه بــه تدریــج از وســعت اصلــی کردســتان 
ــه  ــه ب کاســته شــد و پــس از آنکــه قســمتی از نواحــی غربــی آن در دورۀ قاجاری
تصــرف عثمانی هــا درآمــد دو ناحیــۀ لرســتان و همــدان نیــز از آن مجــزا شــد و 
وســعت کمــی از کردســتان قدیــم بــه نــام کردســتان ســنه یــا اردالن باقــی مانــد 
)شــمیم همدانــی، 1312: 22(. در دورۀ صفویــه کردســتان از لحاظ سیاســی تقســیم 
ــدم  ــور و ع ــی کش ــق غرب ــهولت در ادارۀ مناط ــرای س ــیمات ب ــن تقس ــد و ای ش

شــکل گیری اتحــاد قبایــل علیــه دولــت مرکــزی بــود.
ــد  ــا عه ــه و ت ــش از صفوی ــا پی ــتان ت ــه کردس ــد ک ــر می  رس ــه نظ ــن ب      چنی
ایلخانــان، در متــون یــا منابــع اصلــی تاریخــی عمومــاً بــه عنــوان بخشــی از والیت 
ــای  ــترده    تر از جغرافی ــیار گس ــال بس ــت جب ــه و والی ــمار می رفت ــه ش ــال ب جب
مناطــق کردنشــین بــوده اســت. شــهرهای موجــود در ایــن والیــت هــم شــهرهای 
شــمالی و هــم شــهرهای مرکــزی و غربــی، همچنیــن مناطــق جنــوب غربــی ایــران 
و شــمال عــراق کنونــی را شــامل می  شــده اســت. کردســتان عهــد صفــوی شــامل 
ــاه  ــد ش ــت و در عه ــان اس ــمت  هایی از آذربایج ــاهان و قس ــتان و کرمانش کردس
عبــاس، کــه مــورد نظــر ماســت، نیــز قســمت آســیای صغیــر بــه عنــوان یکــی از 
پیامدهــای شکســت در چالــدران از آن جــدا شــده اســت و در پژوهــش حاضــر 
قــرار اســت مهاجــرت کردهــا از ایــن نواحــی بــه مناطــق دیگــر کــه بــا دســتور یــا 
تحــت تأثیــر اقدامــات شــاه عبــاس صفــوی اتفــاق افتــاده اســت، بررســی شــود.

ــا مشــاهدۀ رفتــار وی  در ابتــدای دورۀ شــاه اســماعیل، بســیاری از امــرای کــرد ب
بــا امیــران کــرد، بــه عثمانی  هــا متمایــل شــدند و قســمت عمــدۀ خــاک کردســتان 
بــه ایــن دولــت منضــم گشــت. زمانــی کــه شــاه اســماعیل در چالــدران شکســت 
ــراق  ــمال ع ــر و ش ــت دیاربک ــامل ایال ــتان ش ــده  ای از کردس ــش عم ــورد، بخ خ
ــی درآمــد )بروئیــن ســن،  ــه تصــرف عثمان ــی آن ب ــۀ مناطــق غرب امــروزی و کلی

واکاوی علل و عوامل سیاست جابه جایی کردها....
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1378: 205(. کردســتان در ابتــدای دورۀ صفویــه منحصــر بــه برخــی مناطــق غربــی 
ایــران امــروزی بــود و قســمت  های عمــدۀ آن، کــه در آســیای صغیــر واقــع بــود، 

از دســت رفتــه بــود.
ــی  ــاس متک ــاه عب ــلطنت ش ــیدن س ــرا رس ــا ف ــوی ت ــاهان صف ــت ش       سیاس
بــه دوری از مرزهــای عثمانــی و واگــذاری کردســتان بــه ایــن دولــت بــه خاطــر 
احســاس ضعــف در برابــر عثمانی  هــا بــود؛ اگرچــه همیشــه ادعاهــای خود نســبت 
بــه مالکیــت منطقــه را انــکار نکردنــد و مدعــی تســلط بــر آن بودنــد )باربــارو و 
ــا تحــوالت سیاســی  ــتانی، 1364: 77(. ب ــگار کردس ــران، 1381: 479؛ وقایع ن دیگ
کــه در مرزهــای غربــی ایــران رخ داد کردســتان ابتــدا بــه دو پــاره میــان ایــران و 
عثمانــی؛ ســپس کردســتان ایــران خــود نیز بــه چند بخــش تقســیم گردیــد. اردالن، 
گــروس، علیشــکر، کرمانشــاهان و مکریــان مناطقــی اســت کــه از ایالــت کردســتان 
منفــک و خــود دارای هویــت سیاســی مســتقل شــدند. وجــود امــارات مختلــف 
کــرد نیــز بــه شــاه عبــاس کمــک کــرد تــا بــا پشــتیبانی عــده  ای از آنهــا بتوانــد بــه 
راحتــی کردســتان را کنتــرل نمایــد. اماراتــی ماننــد اردالن، بدلیــس، بادینــان، بانــه، 
ســاطین هورامــان، برادوســت، پازوکــی، حــکاری، دنبلــی، محمــودی، مکــری و 
ایاتــی کــه تابــع شــاه عبــاس بودنــد، او را در برابــر دیگــر امــارات و ایــات کــرد 
یــاری می دادنــد. مهمتریــن اتفــاق بــرای کردســتان در دورۀ شــاه عبــاس، شکســت 
ــرو  ــه قلم ــتان ب ــۀ کردس ــت رفت ــرزمین های از دس ــام س ــی و انضم ــت عثمان دول
ــت حــدود  ــران، 1359: 29(.   در نهای ــوی اســت )گرانتوســکی و دیگ ــت صف دول
تقریبــی ایالــت کردســتان در دورۀ شــاه عبــاس یکــم، چنیــن اســت: »از شــرق بــه 
همــدان، از غــرب بــه اربیــل، از شــمال بــه زنجــان و از جنــوب بــه کرمانشــاهان و 
ســنقر محــدود مي شــده و مناطــق ســلیمانیه، کــه آن زمــان شــهر بــازار نــام داشــته، 
بــه عــاوه کــوي، عمادیــه، روانــداز و شــهرزور داخــل حــّد غربــي کردســتان و 
ــّد  ــل ح ــت، داخ ــته اس ــهرت داش ــر ش ــان زرین کم ــه در آن زم ــز ک ــروس نی گ
ــس از  ــتانی، 1381: 28(. پ ــگار کردس ــت« )وقایع ن ــوده اس ــتان ب ــمالي کردس ش
فتــح ســرزمین های مزبــور و بــرای ســامان دادن بــه اوضــاع آشــفتۀ مناطــق غربــی، 
ــتند  ــی می  زیس ــوی و عثمان ــت صف ــرحدات دول ــه در س ــرد ک ــات ک ــژه ای به وی
شــاه عبــاس سیاســت  های خــود را در مناطــق کردنشــین دنبــال کــرد؛ از جملــه وی 
بــه اســتفاده از نیــروی ایــات کــرد بــرای اهــداف سیاســی و اجتماعــی خــود روی 
آورد. یکــی از مســائلی کــه در دورۀ شــاه عبــاس اتفــاق افتــاد جابه جایــی ایــات 

کــرد از مرزهــای عثمانــی بــه درون ایــران بــود.

سیاوش یاری - مرتضی اکبری - طالب خزان 
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عوامل خارجی مؤثر بر مهاجرت کردها در دورۀ شاه عباس
ــه مســائل  ــد ب ــاس بای ــاه عب ــا در دوران ش ــی کرده ــل جابه جای ــرای درک عوام ب
پیرامونــی دولــت صفویــه نیــز توجــه داشــت. از ابتــدای تاریــخ ایــران تــا روزگار 
صفویــه، دولت  هایــی کــه در غــرب ایــران وجــود داشــتند همــواره توســعه طلب 
ــد.  ــران بودن ــه درون ســرزمین ای ــی گســترش مرزهــای حاکمیــت خــود ب و در پ
پــس از انقــراض روم مهمتریــن همســایۀ ایــران در غــرب، دولــت عثمانــی بــود 
کــه بــا رویکــردی جدیــد در صــدد توســعۀ خافــت اســامی خــود بــه ســرزمین 
ــوان تشــکیل  ــز همــواره اقوامــی کــه ت ــران نی ــود. در مرزهــای شــرقی ای ــران ب ای
ــارت در  ــز و غ ــاز و گری ــاً مشــغول تاخت وت ــتند و عموم ــدر را نداش ــی مقت دولت
ــد، مزاحمت  هــای تاریخــی خــود را  ــران بودن مرزهــای شــرق و شــمال شــرق ای
ادامــه می  دادنــد. مایــۀ نگرانــی صفویــان در شــرق ســرزمین آنهــا، بســیار درســت 
بــود؛ چنانکــه درنهایــت افغان هــا بــه حکومــت صفویــه پایــان دادنــد. در ابتــدای 
ــه واســطۀ  ــا ب ــتند. عثمانی  ه ــده داش ــر عه ــکان ب ــش را ازب ــن نق ــه ای دورۀ صفوی
ــه  ــان ب ــا کردهــا و داشــتن مذهــب مشــترک و احتمــال تحریــک آن همجــواری ب
شــورش علیــه دولــت صفــوی و بهره گیــری از نیــروی انســانی مناطــق کردنشــین 
می توانســتند عامــل جابه جایــی کردهــا توســط شــاه عبــاس یکــم گردنــد. ازبــکان 
ــق  ــد فشــار بســیاری را در مناط ــات مکــرر توانســته بودن ــت تهاجم ــه عل ــز ب نی
شــرقی بــه دولــت صفــوی وارد آورنــد؛ بنابرایــن جلوگیــری از نفــوذ آنــان توســط 
ــاس از راه حــل  ــاه عب ــال ش ــن احتم ــا ای ــود و ب ــا میســر ب ــد کرده ــی مانن نیروی

ــرد. ــره ب ــا به ــی کرده جابه جای

1. تأثیر دولت عثمانی بر جابه جایی ایالت کرد توسط شاه عباس

ــد و در  ــی بودن ــران و عثمان ــت ای ــه دو حکوم ــورد توج ــواره م ــرد هم ــل ک قبای
مناســبات ایــن دو قــدرت نقــش حســاس و تأثیرگــذاری بــازی می  کردنــد 
ــواه،  ــوری، خواه ناخ ــرزی دو امپرات ــق م ــن در مناط ــرار گرفت ــه ق ــه ب ــا توج و ب
ــمگیری  ــور چش ــوی حض ــت صف ــی حکوم ــای داخل ــات و درگیری  ه در منازع
داشــتند )قریشــی کریــن و قنبــری، 1394: 124(. رســمیت یافتــن مذهــب شــیعه در 
ایــران و خطــر انتشــار آن در دنیــا، به ویــژه در آســیای صغیــر، ســبب شــد دولــت 
ــرد )رازی، 1347:  ــش گی ــه  ای در پی ــران سیاســت خصمان ــه ای ــی نســبت ب عثمان

415؛ هینتــس، 1362: 7(. 
   دولــت عثمانــی پیــش از روی کار آمــدن دولــت صفویــه در ایــران و بــا توجــه 
ــران، قصــد توســعۀ ارضــی خــود  ــه ضعــف دولت  هــای ترکمــان مســتقر در ای ب

واکاوی علل و عوامل سیاست جابه جایی کردها....
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بــه ســمت فــات ایــران را داشــت. بــا روی کار آمــدن دولــت صفــوی و رســمیت 
ــماعیل  ــاه اس ــای ش ــمی و جبهه گیری ه ــب رس ــوان مذه ــه عن ــیع ب ــن تش یافت
علیــه اهــل ســنت، ســرزمین های کردنشــین کــه به صــورت ســنتی متعلــق 
ــه  ای شــدند  ــدرت منطق ــان دو ق ــی ســردرگمی می ــد، دچــار نوع ــران بودن ــه ای ب
ــماعیل اول در  ــاه اس ــت ش ــوء سیاس ــری، 1394: 124(. س ــن و قنب ــي کری )قریش
ــه ســمت  ــا کردهــا در ابتــدا موجــب گرایــش ایــات کــرد ب برخــورد مذهبــی ب
ــی  ــان دل خوش ــای صفوی ــت نوپ ــا از نهض ــن کرده ــد. ای ــی گردی ــت عثمان دول
نداشــتند و پشــتیبانی امپراتــوری عثمانــی را بــر جلــب دوســتی صفویــان رجحــان 
ــا از اهــل ســنت و  ــی عثمانی ه ــت مذهب ــد )طاهــری، 1354: 234(. حمای می  دادن
تعلــق هویتــی ســرزمین های کردنشــین بــه ایــران مشــکل مضاعفــی در منازعــات 
قبیلــه  ای و ارضــی بــر ایــات کردنشــین وارد کــرد. ایــن مســئله باعــث شــد تــا 
ــه  ــه دســت ب ــت صفوی ــی و دول ــت عثمان ــان دول ــه می ــاکنین کردنشــین منطق س
انتخــاب بزننــد و پــس از آن از نظــر دو دولــت همســایه بــه عنــوان دوســت یــا 
ــر  ــدرت برت ــرف ق ــاً ط ــرد عموم ــات ک ــه ای ــا ک ــد. از آنج ــی گردن ــمن تلق دش
ــت  ــه دول ــی، ک ــت عثمان ــرف دول ــه ط ــدا ب ــد در ابت ــات می گرفتن را در منازع
تثبیت شــده ای بــود، کشــش داشــتند. عثمانی  هــا دخالــت در امــور کردهــای متحــد 
ــه خــود حــق مــی  داد کــه  ــدازه ب ــن ان ــد. ســلطان ســلیمان ای خــود را برنمی تافتن
ــد.  ــک دست نشــانده دســتور ده ــد ی ــه شــاه مانن ــا، ب ــه کرده ــوط ب ــور مرب در ام
ــه  ــۀ طســوج ب ــی کردهــای برادوســت از قصب ــه جابه  جای ــه ای نســبت ب او در نام
شــاه طهماســب اعتــراض کــرد )اعتمادالســلطنه، 1367، ج 2: 829(. در اواخــر مــاه 
ــهرزور و  ــداد و ش ــات بغ ــای والی ــوی بیگلربیگی  ه ــ .ق. از س ــه 1001 ه ذی حج
ســایر امــرای کــرد، از عثمانی هــا درخواســت کمــک و رســیدگی کردنــد و آنــان 
ــاری کردهــا فرســتادند  ــه ی ــرای حفــظ ســرحدات ب ــی را ب ــل، نیروی ــز در مقاب نی
ــا  ــاد عثمانی  ه ــدم اعتم ــز ع ــر نی ــوی دیگ ــانیکی،   1389: 433(. از س ــدی س )افن
بــه کردهــا بــه خاطــر اختــاف نــژادی، تــرس از همــکاری آنــان بــا دولــت ایــران، 
به رغــم همکاری  هــا و توافقــات میــان کردهــا و دولــت عثمانــی باعــث نشــد تــا 
عثمانی  هــا در صــدد تســلط بــر مناطــق کردنشــین بــه عنــوان قســمتی از قلمــرو 
خــود برنیاینــد. بیــش از هــر موضوعــی می  بایســت بــه تعامــل امپراتــوری عثمانــی 
ــب  ــا در قال ــوع ادارۀ آنه ــه ن ــرد و ب ــل ُک ــایر و قبای ــران عش ــا و س ــا امارت  ه ب
نظــام خــاص سیاســی عثمانــی اشــاره داشــت. عثمانی  هــا از همــان ابتــدا کردهــای 
مخالــف خــود را قلــع و قمــع کردنــد و متحدیــن بــا صفویــان را بــه نیــت عــدم 
همــکاری دوبــاره تنبیــه نمودنــد. رونــد مهاجــرت بــه مناطــق داخلــی ایران توســط 
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کردهــا بــه واســطۀ هماننــدی بافــت هویتــی و فرهنگــی بــا فشــار عثمانی  هــا آغــاز 
گردیــد. بــه دنبــال پیــروزی عثمانی  هــا در نبــرد چالــدران در ســال 920 ق./1514م. 
ــر ضــد کردهــا  ــه ای را ب و تصــرف مناطــق کردنشــین، آنهــا رفتارهــای بی رحمان
کــه در ایــن نبــرد از صفویــه حمایــت کــرده بــود، در پیــش گرفتنــد. در نتیجــۀ ایــن 
ــه مناطــق داخلــی ایــران از  برخوردهــا و قتــل عام هــا، رونــد مهاجــرت کردهــا ب
ســرعت بیشــتری برخــوردار شــد و گروه هــای زیــادی از طوایــف چمشــگزک در 
مناطقــی از آذربایجــان و اطــراف دریاچــۀ ارومیه، ســلطانیه و همدان مســتقر شــدند 
ــران  ــه داخــل ای ــا کوچانیده شــده ب ــده ی ــرد کوچی ــف ک ــاق ســایر طوای ــه اتف و ب
همچــون کردهــای ســیاه منصــوری )ســپاه منصــوری(، چگینــی، پازوکــی، مکــری 
و مانفکلــی جمعیــت بســیار بزرگــی را تشــکیل دادنــد )روشــنی زعفرانلــو،   1381: 
ــی  ــه هم پیمان ــه ب ــف خــود ک ــر کردهــای مخال ــی ب 142(. سیاســت فشــار عثمان
ــات  ــی ای ــه مهاجــرت و جابه جای ــد، منجــر ب ــه می  دادن ــوی ادام ــت صف ــا دول ب
و عشــایر کــرد بــه طــرف غــرب ایــران شــد. کردهــا بــه میــل و رغبــت خــود از 
منطقــۀ آذربایجــان و مهابــاد بــه نزدیکــی تهــران کنونــی کــه آن موقــع بــه آن ملــک 
ــوچ  ــت ک ــران را در برداش ــز ای ــرزمین های حاصلخی ــن س ــد و بهتری ری می  گفتن
کردنــد؛ زیــرا منطقــۀ آذربایجــان و کردســتان نمی  توانســت ایــن همــه نیــرو را در 
خــود جــذب کنــد چــون کــه ســال  ها بــود ترک هــا نیــز در ایــن مناطــق اســکان 
ــر بی  کفایتــی ســلطان محمــد خدابنــده، ســرزمین های قفقــاز  ــر اث ــد. ب یافتــه بودن
ــه محــل  ــیروان، گنجــه، نخجــوان و ســواحل ارس ک ــاغ، ش ــی قراب ــی؛ یعن جنوب
ـ  هــای متعــدد  اســکان و ییــاق کردهــای چشــمگزک و شــادلو بــود، پــس از جن
ــود  ــده ب ــی درآم ــه اشــغال نیروهــای عثمان ــان خــارج شــده و ب از تصــرف ایرانی
ــه داخــل آذربایجــان  ــا، اســتاجلوها و افشــارها از آن مناطــق ب ــا، قاجاره و کرده
کنونــی کــوچ کــرده بودنــد. عــاوه بــر اینهــا بســیاری از کردهــای لبنــان، ســوریه، 
عــراق و ترکیــه هــم بــه خاطــر داشــتن عاقــۀ شــدید بــه ایــران، آن ســرزمین  ها را 
کــه زیــر ســلطۀ عثمانــی بــود رهــا کــرده و بــه اطــراف مهابــاد و ســرزمین مکــری 
کــوچ کــرده بودنــد. جمــع شــدن تمــام نیروهــای کــرد در آن منطقــه باعــث شــده 
بــود کــه گله  هــا و احشامشــان از بابــت تعلیــف دچــار مضیقــه شــوند و همــواره 
ــد  ــزاع روی ده ــاف و ن ــاالت اخت ــان ای ــگاه می ــگاه و علف ــع و آب ــر مرات ــر س ب
  )توحــدی، 1364، ج 2: 142-143(؛ همچنیــن از آنجــا کــه صفویه پس از شکســت 
ــر  ــا آنهــا ب ــا عثمانــی و جنـــ کاســیک ب ــدران، خــود را از رویارویــی ب در چال
حــذر می داشــتند، بــه سیاســت تدافعــی زمیــن ســوخته در مناطــق کردنشــین روی 
آوردنــد. صفویــان صدهــا هــزار کــرد را بــه اجبــار بــه درون امپراتــوری صفــوی 

واکاوی علل و عوامل سیاست جابه جایی کردها....
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کــوچ دادنــد )رنــدل، 1379: 30؛ حســیني اســترآبادی، 1366: 181(. ایــن سیاســت 
بــه صورتــی نظام منــد در دورۀ شــاه عبــاس صفــوی تکــرار شــد و یکــی از علــل 
جابه جایــی کردهــا بــه شــمار مــی  رود. شــیوۀ زندگــی شــبانی و کشــاورزی محدود 
در کردســتان بــه آرامــش نســبی احتیــاج داشــت، حضــور در منطقــۀ پرتنــش میــان 
ــان، ایــات و عشــایر  ــی و سیاســت زمیــن ســوختۀ صفوی ــران و عثمان دولــت ای
ــا قــرار مــی داد و امــکان زندگــی را ســخت می کــرد و ناگزیــری  کــرد را در تنگن
ــر،  ــق دیگ ــه مناط ــی ب ــن جابه جای ــی  آورد؛ بنابرای ــود م ــه وج ــی را ب از جابه جای
ــور  ــی  داد. حض ــال م ــه احتم ــاکن منطق ــای س ــرای کرده ــن  تر را ب ــده  ای روش آین
کردهــا در مناطــق مــرزی میــان دولــت صفــوی و عثمانــی، بــه نوعــی بــا تحریــک 
ســران ایــات و حمایــت از آنهــا در برابــر دولــت ایــران بــرای غــارت و شــورش 
ــی  ــت عثمان ــتفادۀ دول ــوء اس ــث س ــت باع ــان، می  توانس ــتان و آذربایج در کردس
شــود. تحریــک ایــات کــرد باعــث ناامنــی در مرزهــای ایــران شــد کــه پیامــد آن، 
جابه جایــی کردهــای غــرب ایــران توســط شــاه عبــاس یکــم بــه مناطــق مرکــزی و 
شــرقی ایــران بــود. هم پیمانــی کردهــای شورشــی بــا عثمانــی بــه عنــوان دشــمن 
اصلــی دولــت صفویــه نیــز بســیار خطرنــاک بــود کــه دامنــۀ نفــوذ دولــت عثمانــی 
ــب،  ــرکش و فرصت طل ــات س ــن ای ــار ای ــی  داد. در کن ــترش م ــران گس را در ای
دیگــر ایــات مخالــف دولــت عثمانــی و هم  پیمــان بــا شــاه عبــاس مــورد حملــه 
ــرد از  ــف ک ــظ طوای ــرای حف ــاس ب ــد. شــاه عب ــرار می گرفتن ــرکان ق و دســتبرد ت
دســتبرد تــرکان تصمیــم گرفــت کــه جماعتــی از آنــان را بــه والیــات دیگــر ایــران 
ــل داشــت حراســت مرزهــای  ــه اعتمــاد کام ــن طایف ــه ای کــوچ دهــد و چــون ب
خراســان را بــه آنــان ســپرد و 15000 خانــوار کــرد را بــه آنجــا کوچانیــد )یاســمی، 

بی  تــا: 207(.

2. تخلیۀ غرب و شمال غرب ایران از جمعیت

خطــر دولــت عثمانــی بــرای دولــت صفویــه از همــان ابتــدا مشــخص و هویــدا 
بــود. شکســت در جنـــ چالــدران نشــان دهندۀ قــدرت بســیار دولــت عثمانــی و 
عــدم توانایــی صفویــان بــرای مقابلــه بــا آنــان بــود. پــس از شکســت چالــدران، 
ــی روی  ــر عثمان ــوخته در براب ــن س ــی زمی ــت تدافع ــه سیاس ــوی ب ــت صف دول
ــان دهندۀ  ــان نش ــپس اصفه ــن و س ــه قزوی ــز ب ــی پایتخــت از تبری آورد. جابه جای
سیاســت دیگــر صفویــان، به ویــژه شــاه عبــاس در برابــر دولــت عثمانــی اســت. 
تصــرف ســرزمین های موجــود در قفقــاز و ســاحل غربــی دریــای خــزر، یکــی از 
اهــداف دولــت عثمانــی بــه شــمار می رفتــه و انگیــزۀ دولــت عثمانــی از تصــرف 
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ــگا -  ــی ول ــر راه بازرگان ــی ب ــت عثمان ــه دول ــوده اســت ک ــن ســرزمین  ها آن ب ای
خــزر کــه بــه یــک شــاهراه بســیار مهــم تجــاری مبــدل شــده بــود، تســلط یابــد 
)پطروشفســکی، 1363: 91-95(. در مقابلــه بــا ایــن سیاســت دولــت عثمانــی، شــاه 
عبــاس بــه تصــرف مناطــق غــرب و شــمال غــرب و حتــی تخلیــۀ آنجــا از نیــروی 
انســانی و منابــع اقتصــادی دســت زد. راه همیشــگی برخــورد بــا مشــکات داخلی 
و خارجــی توســط دولت هــای پیــش از صفویــه و پــس از آن حتــی توســط شــاه 
عبــاس، یــا برخــورد قهــری یــا تبعیــد و جابه جایــی بــوده اســت؛ چنانکــه شــاردن 
می نویســد: »تدابیــری کــه بــرای اســکات ملــل عاصــی بــه کار مــی رود، عبــارت 
اســت از: اعــدام و قتــل عــام یــک قســمت از بهتریــن نیــروی انســانی و انتقــال 
ــه نواحــی دوردســت و مناطــق مختلــف و در ایــن نقــاط جثــۀ  قســمت دیگــر ب
ــن  ــاه خارجــی پژمــرده می شــود. ای ــرگ گی ــم انســانی همچــون ب توده هــای عظی
روش حکومــت و شــیوۀ ادارۀ ایرانیــان و تــرکان در قــرون اخیــر اســت« )1336، 

ج 4: 20(.

3. تأثیرحمله های ازبکان بر جابه جایی ایالت کرد

طبــق گفتــۀ ترکمــان   »بــا بــر تخت نشــینی شــاه عبــاس اول، هجــوم ازبک هــا دولت 
ــرای ایــن دولــت مشــکات  ــه رو کــرد و در خراســان ب ــا خطــر روب صفــوی را ب
اساســی پدیــد آورد« )1382، ج 1: 412(. در آغــاز ســلطنت سلســلۀ صفــوی، ایالت 
خراســان از هــر طــرف مــورد هجــوم و تســلط طوایــف افغــان، تاتــار و ازبــک قرار 
گرفــت و تــا اوایــل ســلطنت شــاه عبــاس بیــش از دوازده ســال قســمتی از مناطــق 
خراســان از قبیــل طــوس، درگــز، ابیــورد، نســا، قوچــان، بجنــورد، اســفراین، جــام، 
باخــزر، گنابــاد، فــردوس، قاینــات و غیــره در تصــرف و جــزء حــوزۀ فرمانروایــی 
عبدالمؤمن خــان ازبــک امیــر خــوارزم )ترکســتان( بــود. والــی و حکمرانــان ایــن 
نقــاط نیــز دست نشــانده و از اقــوام و طایفــۀ او بودنــد )همــان: 411-414؛ میرنیــا، 
ــه اقدامــات زیــادی  ــر ازبــکان دســت ب 1361، ج 1: 10(. شــاهان صفــوی در براب
زدنــد؛ از جملــۀ ایــن اقدامــات، فرســتادن طایفــۀ قرامانلــو بــه مقابلــه بــا ازبــکان در 
خراســان اســت کــه برخــاف آنهــا شــیعه بودنــد و از لحــاظ فرهنگــی، نــژادی و 
زبانــی نیــز هیــچ ســنخیتی بــا هــم نداشــتند؛ بدیــن منظــور بهتریــن گزینــه بــرای 
بیــرون کــردن ازبــکان ســنی مذهب از خراســان همیــن کردهــا بودنــد )ارکــوازی، 

1392: 89؛ ترکمــان، 1382، ج 1: 565-564(. 
تحریــکات و پشــتیبانی دولــت عثمانــی از ازبــکان بــر ایجــاد ناامنــی در مرزهــای 
شــرقی قلمــرو ایــران بــر عمــق مســئله افــزود تا شــاهان صفــوی علی رغــم چیرگی 

واکاوی علل و عوامل سیاست جابه جایی کردها....
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نظامــی مــداوم بــر ازبــکان، ایــن مســئله را بــه عنــوان مخاطــره  ای همیشــگی مــّد 
ــد )پارسادوســت، 1375:  ــرای آن برآین ــه فکــر عاجــی ب نظــر داشــته باشــند و ب
ــاوب انجــام  ــه تن ــار ب ــن ب ــ .ق. چندی ــا ســال 1006 ه ــکان ت 401(. ســرکوب ازب
ــیا،  ــز آس ــان مرک ــان و ترکمان ــر آن ــع در براب ــاد مان ــرای ایج ــپس ب ــت؛ س گرف
چندیــن هــزار خانــوار را از آذربایجــان غربــي و کردســتان بــه خراســان کوچاندنــد 
)هوشــنـ مهــدوی، 1375: 63(. شــاه عبــاس اول بــرای مهــار تهاجمــات فزاینــده 
و مزاحمت  هــای ازبــکان، چــاره را در آن دیــد تــا از اقــوام و ایــات دیگــر ایرانــی 
قلمــرو خــود در برابــر ازبــکان اســتفاده نمایــد. وی در لشکر  کشــی بــه خــوارزم، 
عــده  ای از طوایــف چاپشــلو )قارشــی- قوزیلــو(، قره قوینلــو، چوله تکلــو و 
ــا، 1361،  ــرد )میرنی ــل ک ــز منتق ــه اطــراف درگ ــی را از آن حــدود ب ــو گرایل اجرل
ــان از  ــز و قوچ ــۀ درگ ــدن منطق ــی ش ــا خال ــ .ق. ب ــال 1011 ه ج 1: 11(. در س
ــکان و دیگــر اقــوام  ــر حمــات ازب ــر اث ــه ب ســکنه و فقــدان مــردم در ایــن ناحی
مهاجــم، تیره  هــای شــادلو و قراچارلــوی ایــل کــرد چمشــگزک بــه دســتور شــاه 
عبــاس یکــم بــه ســرزمین قوچــان و درگــز بــه منظــور آبادانــی آن مــکان مهاجرت 
کردنــد )همــو، 1362، ج 2: 38(. کمبــود نیــروی انســانی باعــث از رونــق افتــادن 
کشــاورزی و اقتصــاد منطقــه می شــد و فقــدان ســاکنان دائمــی در خراســان شــمالی 
باعــث تثبیــت ناامنــی و ورود راحت  تــر ازبــکان و دیگــر اقــوام مهاجــم می  گردیــد؛ 
درنتیجــه ایــن احتمــال وجــود داشــت کــه ازبــکان بــه مناطق مرکــزی ایران رســوخ 
نماینــد و تهدیــدی علیــه دولــت مرکــزی شــوند. ایــن مهــم شــاه عبــاس را بــر آن 
داشــت تــا بــا اســکان دیگــر اقــوام ماننــد کردهــا در خراســان، هــم حائلــی بــرای 
دولــت صفــوی در مقابلــه بــا ازبــکان ایجــاد نمایــد هــم ســاختار جمعیتــی معیوب 
و کمبــود نیــروی انســانی منطقــه را ترمیــم نمایــد. هنگامــی کــه گروهــی از کردهــا 
بــه رهبــری شــاه علی خــان میــر چمشــگزک، حملــۀ ازبــکان بــه مناطقــی چــون 
بســطام، کاشــان، ســمنان و دامغــان در ســال 1006 هــ .ق. را دفــع کردنــد و بســیاری 
از ازبــکان را کشــتند و اســرای ایرانــی و امــوال آنــان را آزاد کردنــد، شــاه عبــاس 
یکــم تصمیــم گرفــت تــا ایــن گــروه از کردهــا را کــه حــدود 40 هــزار خانــوار 
بودنــد بــه نیــت مقابلــه بــا ازبــکان و محافظــت از مرزهــای خراســان، بــه ناحیــۀ 
ــرق  ــه ش ــا ب ــی کرده ــوان جابه جای ــه می  ت ــد؛ درنتیج ــان بکوچان ــمالی خراس ش
ــه مرزهــای شــرقی  ــکان ب ــر از تهاجمــات ازب ــران و باألخــص خراســان را متأث ای
ــوادۀ  ــزاران خان ــا، ه ــن مرزه ــرای محافظــت از ای ــاس ب ــران دانســت. شــاه عب ای
کــرد را بــا احشــام بــه خراســان کوچانــد و مانــع پیشــرفت ازبــکان در خراســان 
ــًا  ــکان صرف شــد )مــروی، 1364، ج 1: 124؛ ترکمــان، 1317: 533(. حمــات ازب
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بــا اهــداف غارتگــری بــود و قصــد تصــرف و تملــک اراضــی دولــت صفویــه را 
نداشــتند؛ امــا تهاجمــات آنهــا موجبــات ویرانــی خراســان را فراهــم آورده بــود. 
ــای  ــه مرزه ــه ب ــی حمل ــان توانای ــا همچن ــدد آنه ــت  های متع ــم شکس علی رغ
شــرقی را داشــتند؛ بنابرایــن تنهــا وجــود ایــات و عشــایر قدرتمنــدی همچــون 
ــا  ــا و اراضــی خراســان باشــند، می  توانســت ب ــه چراگاه  ه ــه وابســته ب ــا، ک کرده
عنــوان مدافعــی در برابــر تهاجمــات همیشــگی آنــان قــرار بگیــرد. سیاســت  های 
دولــت صفــوی در مرزهــای شــرقی بســیار متفــاوت بــا سیاســت های ایــن دولــت 
در غــرب ایــران بــود. در مناطــق شــرقی سیاســت زمیــن ســوخته اعمــال نمی شــد 
و ایــات ُکــرد ناچــار بــه انتخــاب قــدرت برتــر بــرای همــکاری نبوده  انــد؛ بلکــه 
همــواره دولــت صفــوی را بــه عنــوان حامــی و پشــتیبان در برابــر اقــوام مهاجــم به 
شــرق ایــران در کنــار خــود داشــتند. بــه طــور مشــخص دولــت صفــوی از ایــات 
کــرد بــه عنــوان رعایــای خــود در برابــر ازبــکان و دیگــر اقــوام مهاجــم حمایــت 
ــردن حمــات  ــش ک ــث فروک ــان باع ــا در شــمال خراس ــرد. حضــور کرده می  ک
ــه شــرق موجــب  ــکان شــد )مــروی، 1364، ج 1: 124(. جابه جایــی کردهــا ب ازب
ــت مرکــزی کاســته شــود  ــه دول ــان در کردســتان علی ــا از شــورش  های   آن شــد ت
و بــه خاطــر حضــور آنــان در خراســان، اوضــاع مرزهــای شــرقی تثبیــت و امــن 

گــردد )وحیــد قزوینــی، 1383: 139(.
بنــا بــر نظــر کــرزن، »شــاه عبــاس بــا جابه جایــی کردهــا بــه شــرق ایــران بــه نتایج 
زیــر دســت یافــت: نخســت وضــع خــود را در مشــرق ایــران اســتحکام بخشــید، 
دیگــر اینکــه از شــر مزاحمت  هایــی کــه کردهــا در غــرب ایــران بــرای حکومــت 
ــن سیاســت شــاه  ــد، آســوده شــد )1387، ج 1: 151(. ای ــه ایجــاد می  کردن صفوی
ــدن کردهــا از کردســتان  ــکان در مهاجــرت و کوچان ــا ازب ــه ب ــرای مقابل ــاس ب عب
مؤثــر افتــاد و از علــل بســیار مهــم در جابه جایــی کردهــا بــه شــمار می آیــد. »شــاه 
عبــاس بــرای صیانــت مملکــت از تاخت وتــاز ترکمن  هــا و ازبــکان تصمیــم بــدان 
گرفــت کــه کردهــای جنگجــو را از والیــت غربــی بدیــن ســامان کــوچ دهــد و بــر 
اثــر ایــن تصمیــم، پنــج والیــت کردنشــین را در امتــداد کلیــۀ ســرحد از اســترآباد 
تــا چنــاران تشــکیل داد و از والیــات پنچگانــۀ مزبــور در ایــن زمــان، ســه والیــت؛ 

یعنــی بجنــورد، قوچــان و درگــز پابرجاســت« )بارتولــد، 1386: 121(. 

علل اقتصادی مهاجرت ایالت کرد
دولت  هایــی کــه در کردســتان شــکل گرفته انــد بســیار کوچــک و محلــی بــوده و 
ــاز نمی  کــرده و متکــی بــه  در معــادالت قــدرت، جــای خاصــی را بــرای خــود ب

واکاوی علل و عوامل سیاست جابه جایی کردها....
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نیــروی سلحشــوری ایــات بوده  انــد. جغرافیــای خشــن و کوهســتانی و دره هــای 
عمیــق و کوه  هــای برف  گیــر از تســهیل ارتبــاط میــان شــهرها و مناطــق کوهســتانی 
جلوگیــری می کــرده اســت. فقــدان راه هــای ارتباطــی مناســب و فرهنـــ ایلــی و 
دوری مناطــق کردســتان از مراکــز فرهنگــی عمــده در آســیا ماننــد مراکــز فرهنگــی 
ایــران کــه غالبــاً در شــرق و مرکــز ایــران بودنــد؛ همچنیــن مســافت بعیــد آنهــا بــا 
مراکــز اســامی ماننــد عــراق، شــام و مصــر باعــث شــد تــا در مناطــق کردنشــین، 
مراکــز عمــدۀ فرهنگــی شــکل نگیــرد و تســلط فرهنـــ ایلــی و کوچــروی منطقــه 
را مســتعد درگیــری و عــدم رشــد مناســب اقتصــادی کنــد. عــدم پشــتوانۀ نظامــی 
قــوی امارت  هــای کــرد، باعــث رجــوع ایــن دولت  هــای محلــی بــه دولــت ایــران 
بــرای حمایــت از آنهــا در برابــر دولــت عثمانــی و رقبــای خــود شــد. نبــود فرهنـ 
ــرای  ــدان بســتر مناســب ب ــر معیشــت شــبانی و فق شــهری و درنتیجــه اصــرار ب
ــی و فقــدان مراکــز فرهنگــی ناشــی از آن، شــکل گیری  شــکل گیری اقتصــاد مدن
ــط  ــرای بس ــی را ب ــای محل ــت دولت  ه ــوی در خدم ــی اداری ق ــک بوروکراس ی

گســترۀ ســرزمینی خــود بــه تمــام مناطــق کــردی غیرممکــن می  ســاخت.
ــه  ــد و درنتیج ــه می ش ــث تفرق ــی باع ــدت قوم ــرای وح ــور ب ــک مح ــود ی نب
ــودن  ــم ب ــه آســانی و در صــورت فراه ــی را ب ــکان گسســت از ســرزمین اصل ام
فرصــت مهیــا می ســاخت؛ درواقــع ایــات کــرد مســتعد مهاجــرت بودنــد و تنهــا 
ــود  ــن خ ــان در موط ــدگاری آن ــث مان ــاور باع ــای مج ــات و دولت ه ــار ای فش
شــد. عــدم اســتعداد کافــی و اهتمــام کردهــا بــه کشــاورزی بــه خاطــر معیشــت 
ــی و  ــود ارزاق عموم ــت کوهســتانی کردســتان باعــث کمب ــن باف شــبانی؛ همچنی
ــد. »والیــت کردســتان و لرســتان، کوهســتان و  ــی در کردســتان گردی فقــر همگان
ــه خــرج  جنگلســتان اســت. در آنجــا آن مقــدار چیــزی حاصــل نمی شــود کــه ب
ســکنه و مطونانــش وفــا کنــد ...   چنانچــه اکثــر عــوام النــاس ایشــان، اوقــات بــه 
ــن  ــد« )بدلیســی، 1377، ج 1: 18(. سیاســت زمی ــان جــاروس و ارزن می گذرانن ن
ــورد اســتفاده  ســوخته کــه از ســوی شــاه اســماعیل و ســپس شــاه طهماســب م
قــرار گرفــت، کردســتان را بــه کلــی ویــران ســاخت )روملــو، 1384، ج 3: 1320-
1323(؛ همچنیــن ویرانــی، غــارت و قتــل عــام توســط هــر دو کشــور در کردســتان 
بــه عنــوان انتقــام و ضربــه بــه طــرف مقابــل، خســارت و بــار ســنگینی بــر مــردم 
کردســتان وارد کــرد. آنــان کــه دیگــر مثــل گذشــته زمیــن آبــاد و دســت بــه کار 
نداشــتند، گاهــی اوقــات معیشــت خــود را از طریــق حمله بــه کاروان  هــای تجاری 
یــا قافله  هــای دولتــی تأمیــن می  کردنــد. آنچــه بــه ایــن رونــد ادامــه و رونــق داد، 
ــح و  ــد از صل ــه بع ــردم خســارت دیدۀ منطق ــه م ــچ کمکــی ب ــیدن هی یکــی نرس
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دیگــری تــاش دو کشــور بــرای پابرجــا مانــدن پیمــان مذکــور بــود. ســه ســال 
ــد.  ــان ش ــمار روم وارد آذربایج ــپاه بی ش ــا س ــا ب ــال 1018 مرادپاش ــد و در س بع
شــاه عبــاس بــرای جلوگیــری از لشــکر روم، سیاســت زمیــن ســوخته را در پیــش 
گرفــت و دســتور داد: »آنچــه آبادانــی در ســر راه ســپاه روم اســت، متفــرق شــده در 
کوهســتان متــواری شــوند و آنچــه غلــه دارنــد، بــه قیمــت عادلــه فروختــه وجه آن 
را گرفتــه، تمامــت غلــه و کاه را ســوخته و نابــود کننــد«. مرادپاشــا بعــد از اینکــه به 
شــش فرســخی تبریــز رســید، بــه جانــب دیاربکــر برگشــت )حســینی اســترآبادی، 
1366: 234؛ حســینی فســائی، 1382، ج 1: 457(. ویرانــی و کمبودهــای اقتصــادی 
ناشــی از سیاســت زمیــن ســوخته، باعــث ناامنــی، قحطــی و در نهایــت مهاجــرت 

ــه ســرزمین های امــن و مســتعد شــد. کردهــا ب
در دورۀ حکمرانــی اللهیــار خانچاپشــلو )1270-1281 ق.( بــه منظــور آباد ســاختن 
ــل  ــو از ای ــادلو و قراچارل ــای ش ــوار از تیره ه ــد خان ــز، نهص ــی درگ ــق خال مناط
چمشــگزک در ســال 1011 ق. بــه فرمــان شــاه عبــاس کبیــر بــه قوچــان و درگــز 
انتقــال یافتنــد )میرنیــا، 1362، ج 2: 38(. عــاوه بــر ویرانــی و ناامنــی موجــود در 
ــی  ــه خطــر می انداخــت، جابه جای ــرد را ب ــه معیشــت خانوارهــای ک کردســتان ک
کردهــا توســط شــاه عبــاس یکــم دالیــل اقتصادی دیگــری نیــز داشــت و آن کمبود 
ــروی  ــی نی ــا جابه جای ــه ب ــود ک ــران ب ــرقی ای ــزی و ش ــق مرک ــت در مناط جمعی
انســانی از مناطــق غــرب و شــمال غــرب بــرای ترمیــم جمعیــت صــورت گرفــت. 
شــاردن قلــت نفــوس در ایــران و عثمانــی را باعــث بایــری و عــدم آبادانــی ایــن 
کشــورها می دانــد )1336، ج 4: 19-20(. شــاه عبــاس نیــز بــردن نیــروی انســانی 
ــر بعــد نظامــی  ــود. عــاوه ب ــه درون کشــور را ســرلوحۀ کار خــود قــرار داده ب ب
مســئله در مهاجــرت کردهــا، آبادانــی و رونــق اقتصــادی و تجــاری مــورد توجــه 
وی بــوده اســت. حمــات مهاجمانــی چــون قبایــل تــرک؛ ســپس حمــات مغــول 
از شــرق و تهاجــم تیمــور گورکانــی نیــز کــه بــا قتــل عــام ســاکنان ســرزمین های 
مفتوحــه همــراه بــوده اســت، باعــث شــد تــا شهرنشــینی و مراکــز جمعیتــی شــرق 
ــران  ــرق ای ــات از ش ــۀ تهاجم ــود. ادام ــدی ش ــیب ج ــار آس ــران دچ ــز ای و مرک
ــزود و باعــث  ــن مکان  هــا اف ــان کاهــش جمعیــت در ای ــر جری ــکان ب توســط ازب
فقــر منابــع انســانی و اقتصــادی در آنجــا شــد. از آنجــا کــه دولت  هــای مســتقر در 
ایــران همیشــه در برابــر حمــات دولــت همجــوار در غــرب قلمــرو خــود موفــق 
عمــل کرده  انــد، تمرکــز جمعیــت در دوران شــاه عبــاس در غــرب و شــمال غــرب 
ایــران وجــود داشــته و او ایــن منابــع انســانی را جهــت ترمیــم و کمبــود جمعیــت 
ــع  ــاس و خل ــدن شــاه عب ــا روی کار آم ــران جابجــا کــرده اســت. ب ــه شــرق ای ب
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ســلطان محمــد خدابنــده، اوضــاع سیاســی ایــران دگرگــون شــد. کردهایــی کــه بــه 
خاطــر طرفــداری از حکومــت ایــران از نواحــی لبنــان و ســوریه و عــراق و ترکیــه 
بــه ســوی آذربایجــان بازگشــته بودنــد بــا کردهــا و قاجارهایــی کــه از قفقــاز بــه 
ســوی آذربایجــان بازگشــته بودنــد، جمعیتــی بیــش از گنجایــش ایالــت آذربایجــان 
را در آن منطقــه تشــکیل دادنــد. شــاه عبــاس کــه بــا زرنگــی و هوشــیاری کامــل 
ــادا یــک انفجــار سیاســی در  ــه ایــن تــورم جمعیــت می نگریســت، از اینکــه مب ب
منطقــه بــه وجــود آیــد، بــه فکــر چاره جویــی افتــاد تــا ایــن جمعیــت عظیــم را 
متاشــی نمایــد. بــه دنبــال ایــن تصمیــم، بیــش از 45 هــزار خانــوار کــرد را بــه 
خراســان انتقــال داد کــه درواقــع بــا یــک تیــر بــه دو هــدف زد. هــم از تــورم و 
انفجــار جمعیــت در آذربایجــان جلوگیــری کــرد و هــم خراســان از دســت رفتــه را 

بــاز پــس گرفــت )توحــدی، 1364، ج 2: 550(. 
ســاطین صفــوی فقــط بــا اســتقرار نیروهــای کــرد زیــک و زنگنــه و چگنــی در 
شــرق ایــران، از تنگــۀ هرمــز گرفتــه تا کرمــان و سیســتان بلوچســتان و خراســان و 
افغانســتان، ایــن مرزهــای گســترده و طوالنــی را در مقابــل تجــاوزات و تهاجمــات 
و آسیب رســانی بیگانــگان بیمــه کردنــد. شــمال خراســان نیــز کــه از ناآرام تریــن 
ــا اســتقرار یافتــن کردهــا ایمــن  ــود، ب ــران ب و بازده تریــن نواحــی و مرزهــای ای

گشــت )همــان: 549(.
ــا  ــی کرده ــت و در جابه جای ــم اس ــیار مه ــه بس ــادی ک ــوارد اقتص ــر م از دیگ
ــود  ــان ب ــی و صفوی ــان عثمان ــات می ــته اســت، وجــود اختاف ــر داش نقشــی مؤث
کــه با  عــث انســداد راه  هــای تجــاری میــان ایــران و اروپــا شــد. شــاه عبــاس بــه 
ســفیر انگلســتان، ســر دومورکوتــون، گفــت: »چــون میــل نــدارم ابریشــم ایــران را 
از طریــق عثمانــی صــادر کنــم؛ بنابرایــن حاضــرم در ژانویــۀ هــر ســال ده هــزار 
عــدل ابریشــم در گمبــرون بــه دولــت انگلیــس تحویــل دهــم و در برابــر آن پارچۀ 
انگلیســی بگیــرم« )ســایکس، 1380، ج 2: 280(. عبــور کاالهــای تجــاری از خــاک 
ــرای مناطــق کردنشــین  ــی ب ــد ترانزیتــی و بازرگان ــی کــه می  توانســت عوای عثمان
ــا فرنگی  هــا و انتخــاب  ــرای تجــارت ب ــاس ب ــا سیاســت شــاه عب داشــته باشــد ب
هرمــز بــه عنــوان محــل تجــارت از دســت رفــت؛ در نتیجــه مناطــق کردنشــین از 
عوایــد و درآمدهــای ناشــی از تجــارت بــا فرنگیــان و عثمانی  هــا محــروم ماندنــد 
)شــاردن، 1336، ج 4: 371(.   در کنــار فشــارهای دولــت عثمانــی و دولــت صفویــه 
ــار  ــرای مه ــاس ب ــاه عب ــی ش ــت  های تدافع ــا و سیاس ــردن کرده ــع ک ــرای مطی ب
حمــات عثمانی  هــا در غــرب ایــران، عوامــل اقتصــادی حاکــم بــر کردســتان کــه 
متأثــر از روابــط خصمانــۀ دولت  هــای صفویــه و عثمانــی بــود را بایــد بــر علــل 
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ــزی و  ــه ســمت مناطــق مرک ــنتی خــود ب ــرک موطــن س ــا و ت ــی کرده جابه جای
شــرقی ایــران افــزود.

کوچ کردها به خراسان
ــد از  ــاره کرده  ان ــا اش ــی کرده ــرت و جابه جای ــه مهاج ــه ب ــی ک ــب منابع  اغل
اجبــاری بــودن آن ســخنی بــه میــان نیاورده انــد و ایــن امــر را انتخابــی و همــراه 
بــا مشــوق  هایی بــرای زندگــی در محلــی غیــر از منطقــۀ ســنتی زیســت آنهــا ذکــر 
ــ .ق. شــاه عبــاس در ابتــدا بــرای تشــویق ســران کــرد  کرده  انــد. در ســال 1005 ه
کــه شــغل آنهــا دامپــروری بــود و شــیوۀ زندگانــی شــبانی داشــتند، بــه توصیــف 
مراتــع جلگــۀ تهــران و مناســب بــودن آن بــرای دامــداری پرداخــت تــا آنهــا را بــه 
مهاجــرت مایــل ســازد. کردهــا نیــز بــه خاطــر در مضیقــه بــودن در آذربایجــان و 
کمبــود مراتــع بــرای ادامــۀ حیــات شــبانی بــه ایــن پیشــنهاد تــن دادنــد )توحــدی، 
1364، ج 1: 28(. بــه نظــر می  رســد کــه بــر ســر امــر مهاجــرت کردهــا میــان شــاه 
عبــاس یکــم و ســران کــرد توافقــی نانوشــته انجــام گرفتــه و در مقابــل مهاجــرت 
ــدرت  ــب، ق ــع مناس ــا و مرات ــا چراگاه  ه ــه  ای ب ــه منطق ــود ب ــات خ ــا ای ــان ب آن
سیاســی آن مناطــق نیــز بــه آنــان واگــذار شــده اســت. حضــور ایــات کــرد در 
ــل  ــاس اول در مقاب ــد. شــاه عب ــکان گردی ــع تهاجمــات ازب خراســان موجــب دف
خدمــات شــاه علی خــان میــر چمشــگزک، مقــام امیراالمرایــي ســران کــرد و لقــب 
ــر او را در خــط  ــه وی عطــا نمــود و ایــات کــرد تحــت ام شاهقلي  ســلطان را ب
آخــال در برابــر ازبــکان اســتقرار داد. در ســال 1018 هــ .ق. امــارت نواحــی ابیــورد، 
نســا و درگــز را هــم بــه او ســپرد. شــاه عبــاس حکومــت اغلــب مناطــق شــمال 
خراســان را بــه حــکام کــرد مهاجــر بــه خراســان ســپرد )ترکمــان، 1387: 631(. 
ــه  ــان ب ــمالی خراس ــرزمین های ش ــت س ــام و حکوم ــر بخشــش مق ــاوه ب وی ع
امیــران ُکــرد، فرمانــي نیــز صــادر کــرد کــه بــرای تشــویق کردهــای کوچ داده شــده 
تــا مدتــي مالیــات مقررشــده از آنهــا دریافــت نگــردد )الچینــي، 1326: 73(. عــدم 
ــتعد و دارای  ــق مس ــان در مناط ــکان آن ــرد و اس ــات ک ــات از ای ــت مالی دریاف
ــه خراســان  ــرای جابه جایــی و انتقــال ب ــر رغبــت کردهــا ب چراگاه  هــای متعــدد ب
شــمالی افــزود. ســرزمین خراســان بــرای نگهداری احشــام و شــیوۀ زندگی شــبانی 
مناســب بــود و علــت جابه جایــی بســیاری از ایــات کــرد بــه ایــن محــل گردیــد. 
ــۀ دوران شــاه اســماعیل و شــاه  ــه بعــد از مهاجــرت اولی ــوان احتمــال داد ک مي  ت
ــای  ــاس، گروه ه ــان شــاه عب ــوار در زم ــزار خان ــل ه طهماســب و مهاجــرت چه
دیگــری از کردهــا کــه وجــود مناطــق کوهســتاني هزارمســجد، شــاه جهــان، آالداغ 
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ــرای زندگــي خــود مناســب  ــا را ب ــود و دره هــای سرســبز منشــعب از آنه و بینال
ــه  ــف ب ــه صــورت تدریجــي و در طــي دهه  هــای مختل ــد، ب تشــخیص داده بودن
خراســان کــوچ کــرده باشــند )روشــني زعفرانلــو، 1381: 181(.   پشــتیبانی دولــت 
مرکــزی از کردهــا در خراســان و حمایــت از آنهــا در برابــر ازبــکان و در اختیــار 
گرفتــن چراگاه  هــا و عــدم پرداخــت مالیــات توســط ایــات، همچنیــن دور شــدن 
از اختافاتــی کــه عمومــاً منشــأ مذهبــی داشــت، باعــث شــد تــا کردهــای غــرب 
ــرو  ــرقی قلم ــق ش ــه مناط ــی ب ــرای جابه جای ــزۀ الزم را ب ــرایط و انگی ــران ش ای

صفویــه و اســکان در آنجــا پیــدا کننــد.

نتیجه گیری
ایــات کــرد در دورۀ شــاه عبــاس تغییــرات و تحوالتــی را پشــت ســر گذاشــتند 
کــه عمدتــاً بــه دلیــل جابه جایــی آنهــا بــود. جابه جایــی کردهــا از عواملــی چنــد، 
ــا  ــه جهــت هم مــرزی ب ــی از ایــن اقــوام ب از جملــه ســوء اســتفادۀ دولــت عثمان
ــان در  ــه خراس ــکان ب ــات ازب ــر تهاجم ــرف دیگ ــد؛ از ط ــی می ش ــت ناش آن دول
تصمیــم شــاه عبــاس جهــت کوچانــدن ایــات کــرد بــه شــرق ایــران تأثیر داشــت. 
ــی  ــباهت  های جغرافیای ــوری، ش ــۀ سلحش ــرد، روحی ــات ک ــی ای ــتعداد نظام اس
ــی  ــا، جای ــع و چراگاه  ه ــرد، وجــود مرات ــات ک ــه محــل ســکونت ای خراســان ب
ــا ایجــاد  مناســب بــرای جــذب ایــات کــرد و ســکونت دائمــی آنــان بــود تــا ب
حائلــی همیشــگی از هجــوم اقــوام بیابان گــرد بــه شــرق ایــران جلوگیــری کننــد. 
رویارویــی ایــات کــرد بــا ازبــکان از چنــد جنبــه بــرای شــاه عبــاس مهــم بــود: 
ــی  ــرا دارای ســنخیت مذهب ــکان را نداشــتند؛ زی ــا ازب ــکان اتحــاد ب اول اینکــه ام
نبودنــد؛ دوم آنکــه توســط ازبــکان بــرای شــورش علیــه دولــت مرکــزی تحریــک 
نمی  شــدند؛ در حالــی کــه عثمانی  هــا محــرک ایــات کــرد بــرای شــورش علیــه 
دولــت مرکــزی بودنــد؛ بنابرایــن وفــاداری آنــان بــه دولــت صفویــه تضمیــن شــده 
ــرای  ــاس ب ــاه عب ــدون ش ــۀ م ــی از برنام ــی جزئ ــن جابه جای ــن ای ــود. در ضم ب
ــا هــدف مهــار  تخلیــۀ کردســتان، آذربایجــان و اران از منابــع انســانی و حیاتــی ب
طمــع دولــت عثمانــی صــورت می  گرفــت. آنچــه در تشــدید میــل شــاه عبــاس و 
ایــات کــرد بــرای انتقــال ایــن ایــات بــه شــرق ایــران اهمیــت داشــت پیگیــری 
سیاســت  های تدافعــی شــاه عبــاس در برابــر دولــت عثمانــی بــا عنــوان سیاســت 
ــع  ــع، چراگاه  هــا، مناب ــود. ایــن سیاســت، امنیــت ایــات، مرات »زمیــن ســوخته« ب
آب و در کل، زیســتگاه احشــام و مناطــق قابــل ســکونت را از میــان برداشــت. در 
ــه  نهایــت ســکونت در مناطــق کردنشــین ناگــوار شــد و پیشــنهاد شــاه عبــاس ب

سیاوش یاری - مرتضی اکبری - طالب خزان 
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ــوده  ــرای مهاجــرت ممکــن اســت مکمــل همیــن طــرح ب ســران ایــات کــرد ب
ــوده  ــرای کــوچ ایــات کــرد ب ــر علــل خارجــی کــه محرکــی ب باشــد. عــاوه ب
اســت، برخــی مســائل داخلــی نیــز ماننــد ایجــاد حاشــیۀ امنیتــی در شــرق ایــران و 
راه هــای بازرگانــی کــه از هندوســتان بــه ایــران می رســید، ایجــاد آبادانــی و احیــای 
ــد.  ــر بوده  ان ــرد مؤث ــات ک ــی ای ــران در جابه جای ــرقی ای ــق ش ــاورزی مناط کش
ــدأ  ــاس از مب ــی ایــات کــرد در عهــد شــاه عب ــن مــوج مهاجرت اگرچــه بزرگتری
کردســتان بــه خراســان صــورت گرفتــه اســت؛ امــا ایاتــی دیگــر از کردهــا ماننــد 
ایــل زنگنــه از قفقــاز بــه کرمانشــاهان کــوچ داده شــده  اند. تراکــم ایــات کــرد در 
آذربایجــان و کردســتان عــاوه بــر اینکــه مشــکاتی در حــوزۀ امنیــت می  توانســت 
ایجــاد کنــد، شــاه عبــاس را بــه ایــن فکــر انداخــت کــه عــاوه بــر اســتفادۀ نظامــی 
ــی  ــادی بعض ــای اقتص ــردن و احی ــرف آبادک ــانی را ص ــروی انس ــع، نی ــن مناب ای
مناطــق داخلــی نمایــد؛ در حقیقــت کاهــش جمعیــت در مناطــق مرکــزی و شــرقی 
ــال  ــا انتق ــود می  بایســت ب ــرده ب ــل ک ــی را مخت ــور تجــاری و نظام ــه ام ــران ک ای
ــران در  ــرب ای ــمال غ ــرب و ش ــدود غ ــاکن ح ــوام س ــر اق ــرد و دیگ ــات ک ای
مناطــق مــرزی ترمیــم می شــد؛ در نتیجــۀ همیــن کمبــود نیــروی انســانی، ایــات 
کــرد بــه مناطــق داخلــی ایــران انتقــال داده شــدند. روابــط خصمانــۀ عثمانــی بــا 
دولــت صفــوی در عهــد شــاه عبــاس بــه واســطۀ نیرومنــدی وی بیشــتر گردیــد. 
کاهــش روابــط تجــاری بــا دولــت عثمانــی و عــدم اســتفاده از خــاک ایــن دولــت 
ــه آن از کردســتان می  گذشــت بــر کاهــش رونــق تجــاری مناطــق  کــه راه ورود ب
ــتبرد  ــی و دس ــه راهزن ــرد ب ــات ک ــی از ای ــتغال گروه های ــزود و اش کردنشــین اف
ــه  ــاس ب ــا شــاه عب ــود ت ــر علــت گشــته ب ــد ب ــز مزی ــه کاروان هــای تجــاری نی ب
ــرای صــدور کاال  هایــی نظیــر ابریشــم  عــدم اســتفاده از راه  هــای مناطــق غربــی ب
بــه فرنـــ روی بیــاورد. اســتفاده از راه  هــای جایگزیــن و دریایــی کــه مقــرون بــه 
صرفــه نیــز بــود، بــر عــدم رونــق اقتصــاد کردســتان مؤثــر افتــاده اســت. در کنــار 
مســائل محیطــی و خارجــی یــا علــل ناشــی از سیاســت  های شــاه عبــاس بــرای 
بــر جابه جایــی کردهــا، عللــی چنــد نیــز موجــب ایجــاد انگیــزه در کردهــا بــرای 
ــوده اســت؛  ــاس ب ــد شــاه عب ــران در عه ــی ای ــه مناطــق داخل ــول مهاجــرت ب قب
ــتانی  ــت کوهس ــوص باف ــبز و بخص ــع سرس ــا و مرات ــود چراگاه  ه ــه وج چنانک
مناطــق خراســان شــمالی، پیشــنهاد بخشــش مالیــات ایــات مهاجــر و طمع ســران 
کــرد در کســب مناصــب مناطــق جدیــد کــه توســط شــاه عبــاس بــه آنــان اعطــا 
می  شــد؛ همچنیــن تــوان رویارویــی ایــات کــرد بــا ازبــکان در مقایســه بــا دولــت 
عثمانــی و پشــتیبانی شــاه عبــاس از ســران ایــات کــرد در مقابــل اقــوام مهاجــم 
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ــه مهاجــرت راغــب  ــان ب ــا آن ــان در ســرزمین های جدیــد باعــث گردیــد ت ــه آن ب
گردنــد. درنهایــت بایــد گفــت مهاجــرت کردهــا بــه مناطــق داخلــی ایــران عللــی 

چندگانــه و اهدافــی متفــاوت داشــته اســت.

منابع و مآخذ
ارکــوازی، کامــران )1392(، دالیــل کــوچ کردهــا بــه خراســان در عصــر 	 

ــخ  ــروه تاری ــد، گ ــی ارش ــۀ کارشناس ــای آن، پایان نام ــوی و پیامده صف
ــی. ــام خمین ــی ام ــگاه بین الملل دانش

اعتمادالســلطنه، محمدحســن بــن علــی )1367(، تاریــخ منتظــم ناصــری، 	 
بــه تصحیــح محمداســماعیل رضوانــی، تهــران: دنیــای کتــاب.

افنــدی ســانیکی، مصطفــی )1389(، تاریــخ ســالنیکی، ترجمــۀ نصــراهلل 	 
صالحــی، تهــران: طهــوری. 

ــو و 	  ــو لل ــو، آنج ــو زن ــی،  کاترین ــو کنتارین ــوزف، آمبروزی ــارو، ج بارب
ــۀ  ــران، ترجم ــان در ای ــفرنامۀ ونیزی ــاندری )1381(، س ــو دالس وینچنت

ــي. ــران: خوارزم ــری، ته ــر امی منوچه

ــۀ 	  ــوم، ترجم ــران، چ س ــخ ای ــی تاری ــره جغرافیای ــد )1386(، تذک بارتول
ــوس. ــران: ت ــر دادور، ته ــزه س حم

بدلیســي، شــرف خان بــن شــمس الدین )1377(، شــرفنامه )تاریــخ 	 
ــوف،  ــوف زرن ــر ولییامین ــام والدیمی ــه اهتم ــتان(، ج 1، ب ــل ُکردس مفص

ــاطیر. ــران: اس ته

بروئیــن ســن، مارتیــن )1378(، جامعه شناســی مــردم کــرد )آغــا، شــیخ، 	 
دولــت(، ترجمــۀ ابراهیــم یونســی، تهــران: پانیــذ.

ــا 	  ــاهی ب ــماعیل اول )پادش ــاه اس ــر )1375(، ش ــت، منوچه پارسادوس
ــر. ــهامی نش ــرکت س ــران: ش ــی(، ته ــران و ایران ــا در ای ــای دیرپ اثره

پطروشفســکی، ایلیــا پالویــچ )1363(، اســالم در ایــران، چ هفتــم، ترجمــۀ 	 
کریــم کشــاورز، تهــران: پیــام.

ترکمــان، اســکندربیک )1382(، تاریــخ عالــم آرای عباســی، ج 1، زیــر نظر 	 
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ایــرج افشــار، تهــران: امیرکبیر.

_________________ و محمدیوســف مــورخ )1317(، ذیــل تاریــخ 	 
ــم آرای عباســی، بــه تصحیــح ســهیلی خوانســاری، تهــران: چاپخانــه  عال

ــامیه. اس

توحــدی، کلیــم اهلل )1364(، حرکــت تاریخــی کــرد بــه خراســان، ج 1 	 
و 2، چ دوم، مشــهد: دانشــگاه فردوســی.

ــاروق 	  ــۀ ف ــي، ترجم ــا چلپ ــیاحتنامۀ اولی ــاء )1364(، س ــي، اولی چلپ
ایوبــي. ارومیــه: صاح الدیــن  کیخســروي، 

حســیني اســترآبادی، سیدحســن )1366(، تاریــخ ســلطاني یــا از شــیخ 	 
ــران:  ــراقي، ته ــان اش ــش احس ــه کوش ــاه صفي، چ دوم، ب ــا ش ــي ت صف

علمــي.

حســیني فســائي، حاجي میرزاحســن )1382(، فارســنامۀ ناصــري، ج 1، چ 	 
ســوم، تصحیــح منصــور رســتگار فســائي، تهــران: امیــر کبیر.

ــه، ترجمــۀ شــجاع الدین شــفا، 	  ــفرنامۀ دالوال ــرو )1381(، س ــه، پیت دالوال
تهــران: علمــي.

ــبی 	  ــرکت نس ــا: ش ــران، بی ج ــل ای ــخ کام ــداهلل )1347(، تاری رازی، عب
ــرکا. ــال و ش ــین اقب ــاج محمدحس ح

ــۀ 	  ــی، ترجم ــه بخشایش ــوایی چ ــن رس ــا ای ــان ) 1379(، ب ــدل، جانات رن
ــذ. ــران: پانی ــم یونســی، ته ابراهی

روشــنی زعفرانلــو، قــدرت اهلل )1381(، »طوایــف کرد زعفرانلــو«، مجموعه 	 
ــر نظــر ســیدمحمد  مقــاالت تاریخــی، اجتماعــی، ادبــی، جغرافیایــی، زی

دبیــر ســیاقی، قزویــن: حدیــث امــروز.

روملــو، حســن بیـ، )1384(، احســن التواریخ، ج 3، تصحیــح و تحشــیه: 	 
عبدالحســین نوایــی، تهران: اســاطیر.

واکاوی علل و عوامل سیاست جابه جایی کردها....
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سانســون )1346(، ســفرنامۀ سانســون، ترجمــه و تصحیــح محمد عباســي، 	 
تهــران: ابن ســینا.

ســایکس، سرپرســی )1380(، تاریــخ ایــران، ج 2، ترجمــۀ ســیدمحمدتقی 	 
فخرداعــی گیانــی، تهــران: افســون.

ــی، 	  ــد عباس ــۀ محم ــاردن، ج 4، ترجم ــیاحتنامه ش ــاردن )1336(، س ش
ــر. ــران: امیرکبی ته

شمیم همدانی، علی اصغر )1312(، کردستان، تبریز: امید.	 

طاهــری، ابوالقاســم )1354(، تاریــخ سیاســی و اجتماعــی ایــران )از مــرگ 	 
تیمــور تــا مــرگ شــاه عبــاس(، تهــران: فرانکلیــن.

قریشــی، سیدحســن و آرش قنبــری )1394(، »روابــط کردهــا بــا دولتیــن 	 
صفــوی و عثمانــی از شــاه اســماعیل اول تــا پایــان پادشــاهی شــاه عبــاس 
اول )907–1038 هــ .ق.(، تاریــخ محلــی ایــران، ســال ســوم، شــمارۀ دوم، 

بهــار و تابســتان، صــص 136-123.

ــم، 	  ــران، ج 1، چ شش ــۀ ای ــران و قضی ــا )1387(، ای ــورج نتانی ــرزن، ج ک
ــی. ــران: علم ــی، ته ــد مازندران ــی وحی ــۀ غامعل ترجم

کمپفــر، انگلبــرت )1363(، ســفرنامۀ کمپفــر، ترجمــۀ کیــکاووس 	 
خوارزمــي. تهــران:  جهانــداری، 

گرانتوســکی، داندامایــو، کاشــلنکو، پتروشفســکی، ایوانــف و بلــوی 	 
ــۀ کیخســرو  ــروز، ترجم ــا ام ــتان ت ــان باس ــران از زم ــخ ای )1359(، تاری

ــش. ــران: پوی ــاورزی، ته کش

الچینــی، ابوالقاســم )1326(، احــواالت و دســت خط هــای عبــاس میــرزا 	 
قاجــار، تهــران: افشــاری.

مــروی، محمدکاظــم )1364(، عالــم آرای نــادری، ج 1، تصحیح محمدامین 	 
ریاحــي، تهران: کتابفروشــي زوار.

ــز در 	  ــف درگ ــالت و طوای ــردارانی از ای ــیدعلی )1361(، س ــا، س میرنی
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ــهد. ــه مش ــهد: چاپخان ــن، ج 1، مش ــت میه خدم

___________ )1362(، ســردارانی از ایــالت و طوایــف درگــز در خدمــت 	 
میهــن، ج 2، مشــهد: چاپخانــه مشــهد.

ــران: 	  ــان، ته ــایری خراس ــای عش ــا و طایفه ه ___________ )1369(، ایل ه
نشــر دانــش.

ــی 	  ــا: کتاب فروش ــرد، بی  ج ــژادی ک ــۀ ن ــان )1333(، ریش ــوری، احس ن
ــزرگ ســیدیان. ب

وحیــد قزوینــي، میــرزا محمدطاهــر )1383(؛ تاریــخ جهــان آرای 	 
ــادق،  ــعید میرمحمدص ــات: سیدس ــح و تعلیق ــه، تصحی ــي، مقدم عباس

ــي. ــات فرهنگ ــاني و مطالع ــوم انس ــگاه عل ــران: پژوهش ته

ــخ و 	  ــه ناصــری در تاری ــر )1364(، حدیق ــگار کردســتانی، علی اکب وقایع ن
جغرافیــای کردســتان، بــه تصحیــح محمــد رئــوف توکلــی، تهــران: توکلــی.

_______________________ )1381(، حدیقــه ناصریــه و مــرآت الظفــر، 	 
بــه کوشــش محمدرئــوف توکلــی، تهــران: توکلــی.

ــران، 	  ــط خارجــي ای ــخ رواب هوشــنـ مهــدوی، عبدالرضــا )1375(، تاری
تهــران: امیرکبیــر.

هینتــس، والتــر )1362(، تشــکیل دولــت ملــی در ایــران، ترجمــۀ 	 
کیــکاووس اســکندري، چ ســوم، تهــران: خوارزمــی.

یاســمی، رشــید )بی تــا(، کــرد و پیوســتگی نــژادی و تاریخــی او، تهــران: 	 
مجمــع ناشــر کتــاب.

واکاوی علل و عوامل سیاست جابه جایی کردها....


